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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компоненту  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5/150 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна  форма: лекції   (24   год.),   практичні   (26  год.), самостійна 
робота (100 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (140 
год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: відвідувати усі 

види навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем у 

сфері соціальної психології. 

Що будемо вивчати? Ознайомлення здобувачів вищої освіти із стуністю предмету науки, 

сучасним зарубіжними теоріями пояснення соціальної поведінки людини, 

історією розвитку соціальної психології в Україні, закономірностями 

спілкування та взаємодії між людьми, внутрішніми психологічними 

процесами групи (групова динаміка), соціально-психологічними типами 

особистості, особливостями соціалізації індивіда. 

Чому це треба вивчати? Вивчення дисципліни «Соціальна психологія» є засвоєння здобувачами 

вищої освіти знань та ключових понять з соціальної психології, 

усвідомлення закономірностей поведінки та спілкування людини в 

соціумі, сутності соціально-психологічних явищ; поглиблене розуміння 

психологічних характеристик різних соціальних груп та спільностей, 

способів соціально-психологічного впливу соціуму на людину. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 
результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

Формулювати думку логічно, доступно,  дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 
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 Емпатійно   взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-
вікові особливості. 
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають 

сформувати, вдосконалити такі soft skils: 

- комунікативні навички 

- емоційний інтелект 

- стресостійкість 

- позитивне мислення 

- вміння керувати емоціями 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі 

володіти емпатією 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та  дотримуватися норм 

професійної етики. 

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі 

професійної діяльності. 

Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 
мобільності. 

Зміст дисципліни Предмет, завдання і методи соціальної психології. 
Історія розвитку соціальної психології як науки.   

Методи дослідження соціальної психології. 

Закономірності спілкування та взаємодії людей.  

Психологічна характеристика функцій спілкування. 

Психологічні характеристики малих соціальних груп.   

Динамічні процеси в малій групі. 

Соціальна психологія великих груп. 

Соціально – психологічні дослідження особистості.   

Прикладні проблеми соціальної психології. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: загальна психологія, вікова 

психологія, диференційна психологія. 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання завдань 
самостійної роботи, ІНДЗ 

Підсумковий контроль екзамен 
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